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Общините ВЪЛЧИ ДОЛ, ДЕВНЯ, ДОБРИЧ и ПОМОРИЕ бяха измежду отличените с Етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво на Съвета на Европа. Церемонията по награждаването на  общините-отличници се 

състоя в рамките на XII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на 

общините в Република България в к.к. Албена на 16.10.2017г. 

Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ на прилагането в общинската 

администрация на 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро 

управление на местно ниво на Съвета на Европа - честно провеждане на избори, представителност и 

гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на 

закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и 

дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и 

социално единство; отчетност. 

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в 

услуга на гражданското общество. 

Въз основа на подадените документи от общините, резултатите от анкетно проучване сред гражданите им и 

докладите на двама независими експерти, Комисията за присъждане на Етикета взе решение общо 17 

български общини да получат Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличените общини, 

освен община Вълчи дол, в приключилата четвърта процедура са Банско, Бяла слатина, Габрово, Горна 

Оряховица,  Девня, Димитровград,  Добрич,  Кнежа, Павликени, Поморие, Русе, Самоков, Свищов, Смядово, 

Троян и Търговище. 

Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за формиране и прилагане на 

по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление. 

България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация от СЕ да 

присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.  

 

ОБЩИНИ ЧЛЕНКИ НА АБЧО ОТЛИЧЕНИ С  

ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 
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В рамките на проект „DEN-CuPID: Електронно-обучителна мрежа за насърчаване изпълнението на проекти за 

културно наследство“ са предвидени поредица от обучения на заинтересованите страни в областта на културата. 

Основната концепция на обучителните семинари е да се предоставят практически подходи и опит в реално време 

в проектирането и разработването на проекти и насърчаването на предприемачеството относно местните 

културни ценности и културни събития.  

Първото обучение се проведе в испанския град Сарагоса в периода 18-22 септември 2017г. в двореца Aljafería, 

който е една от най-известните исторически забележителности на Сарагоса. Уникален в историческия си контекст 

като най-големият оцелял пример за ислямска-испанска архитектура, дворецът е единствената голяма сграда от 

времето на мюсюлманското управление в Испания, която може да се види извън андалуския регион. 

   

Двадесет души от Италия, Испания, България и Гърция се включиха в 5-дневното обучение, което имаше 

теоретична и практическа част. По време на теоретичната част бяха преподавани основните принципи на 

управление на културното наследство от професори от Университета в Сарагоса, като бяха застъпени следните 

презентации: „Изследването - първата стъпка в управлението на културното наследство: изкуството Mudejar“; 

„Културни и художествени взаимоотношения между андалуското изкуство и изкуството Mudejar: Дворецът 

Aljafería“; „Управление на културното наследство:  Произходът на магистърската степен, предметите, 

възможности за кариера, опит“. Поддържането и управлението на двореца бяха представени от г-н Фернандо 

Санмартин, мениджър на историческото място. Влиянието на културното наследство в магазините на Сарагоса, 

повишаване на осведомеността на обществеността за устойчивото развитие на ресурсите от културно наследство, 

реставрация на сгради и устойчив туризъм бяха част от темите застъпени в обучението.  

           >>>>>> продължение на стр. 3 
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Практическата част на обучението включваше организирана обиколка на Дворецът Aljafería, където се помещава и 

заседателната зала на Правителството на Арагон, както и посещение на стария град с всички 

забележителностости, свързани с изкуството Mudejar. 

 
Обучителната сесия приключи с кратка лекция за предприемачеството и разработването на бизнес план. 

Участниците в събитието бяха предизвикани да разработят бизнес планове за развитието на дадени културни 

обекти в Испания, които не са толкова добре управлявани и разработени като туристически обект за посещение.  

В хотел „Централ парк“ - София се проведе кръгла маса на тема „Енергоефективни и екологични критерии при 

публичните инвестиции – европейки и национални политики. Практиките по прилагане на зелени поръчки в 

България“. На срещата присъстваха представители на енергийни агенции, консултанти, общини и др. заинтересовани 

лица. Бяха представени новите положения в ЗОП относно възможността да се прилагат „зелени“ критерии при избора 

на стока/услуга. Бе отбелязано, че поради липсата на практика, много малка част от обществените поръчки в България 

са квалифицирани като „зелени. Именно в тази насока са дейностите по проекта GreenS. Бяха представени, модели 

разработени по проекта, които могат да се използват при изготвянето на документация за „зелена“ обществена 

поръчка. В дискусията бяха уточнени някои детайли относно изготвянето на техническото задание за „зелена“ поръчка. 

Срещата беше водена от представители на НСРОБ и ЧРАУЕ, които са партньорите от България в проекта.  
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Домакини на втората по ред среща на партньорите по проект "CO-CREATED - CO-CREATion подходи за 

европейските държавни служители: Образователна рамка“ бе Андалуската федерация на общините и 

провинциите (FAMP). Срещата се проведе в административния офис на организацията в Севиля на 

25.09.2017г. и на нея присъстваха представители на всички партньори по проекта: Unione degli Assessorati, 

Италия, Асоциация на местните демокрации (ALDA) и Асоциация на Българските Черноморски Общини. 

 

 

Проектът има за цел да насърчи участието на гражданите в местните политики (съвместно създаване, 

сътрудничество или партньорство), като същевременно работи като мост между общините и гражданското 

общество. Moделът "Co-creation" (Съвместно създаване) означава, че публичните власти отварят вратите си 

и канят гражданите и другите не-институционални участници да формулират заедно публичните политики и 

съвместното организиране на услугите. Чрез включването на широк кръг от гледни точки в изграждането на 

политики и услуги, моделът „Co-creation" помага на властите по-добре да идентифицират нуждите на 

гражданите и да предложат по-ефективни и иновативни решения за тези нужди. Чрез инструментите за ИКТ 

и обучителните сесии, предложени в рамките на проекта, държавните служители ще усъвършенстват 

уменията си в управлението на проекти на ЕС и ще насърчават нови форми на активно гражданство.  

И четирите партньори са отговорни за насърчаването на ангажираността на местните власти в съответните 

им страни, така че те да могат да участват и да се възползват от проект „Co-Created“. 

По време на срещата в Севиля, партньорите споделиха напредъка на проекта досега. По-конкретно беше 

представен първият интелектуален продукт – проведеното мащабно проучване по отношение на модела 

„Co-creation" в ежедневните операции на публичната администрация. За целите на проучването в периода 

февруари-юни 2017г. бе проведено анкетиране сред 343 общински представители от  партньорските страни 

(България, Испания, италия и Франция). 

>>>>>> продължение на стр. 5 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ в рамките на проект Co-Created, oбобщено за всички 

участващи страни,  може да намерите на интернет сайта на АБЧО: www.ubbsla.org  

 

Въз основа на резултатите от това анкетно проучване, партньорите по проекта ще разработят ефективни 

модули за обучение, за да отговорят на специфичните нужди на местните държавни служители. Следващите 

стъпки на проекта включват разработването на 20 уеб-семинара, организирането на обучителни сесии на 

място, изготвянето на учебни материали и инструментариум за обучение, както и стартирането на 

Електронна обучителна платформа. Тези обучения предназначени за специалистите, ще са съсредоточени 

върху процеса „Co-creation", включен в местното разработване на политики, управлението на европейски 

проекти и фондове, насърчаването на използването на цифрови инструменти в местните администрации и 

методите за сътрудничество между общините и доброволците. Предложенията, направени от общините 

чрез това проучване, също ще допринесат за определянето и развитието на различните теми за обучение. 

В рамките на анкетното проучване се установи, че повече от 78% от 

участвалите държавни служители са с висше образование (бакалавър, 

магистър, доктор). Също така по-голямата част от служители работят в 

държавната администрация повече от десет години на постоянен 

трудов договор. Познанията по английски език изглеждат 

основополагащ камък за успешното изпълнение на проект „Co-

Created“. Всъщност, в общините от тези четири различни страни, 

английският е най-широко разпространения език. Средно три 

четвърти (76,5%) от служители имат добри познания по английски 

език, а почти една четвърт (23,4%) не говорят или не владеят 

английски език. Повече от половината от респондентите никога не са 

чували и не са наясно с действията от типа „Co-creation“, въведени в 

тяхната община. Този показател разкрива доста големи различия 

между четирите държави. Всъщност 87% от италианските държавни 

служители, 68% от испанските и 62% от френските са запознати с 

действия от типа „Co-creation“ реализирани в тяхната община, докато 

 едва 40% от българските държавни служители посочват, че са информирани за такива действия в тяхната 

община.  

Тези цифри ясно показват, че все още има място за популяризирането и разпространението на модела „Co-

creation“ в общините. 

 

http://www.ubbsla.org/
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  4 Октомври 2017г: Инфо ден за 

изпълнение на проекти за бенифициенти по Програма 

„Балкани – Средиземно море“ в град София, х-л КООП. 

Целта е да представят изискванията за изпълнение на 

проекти, одобрени по 1ва покана за финансиране,  вкл. 

системата за контрол на първо ниво и националното 

съфинансиране.  

  10-11 Октомври 2017г: Междунаро-

ден семинар и партньорска среща по проект  „ArtReefs 

Иновативни инструменти за крайбрежен туризъм"  в 

град Варна 

  18-19 Октомври 2017г: Шести 

годишен форум за Стратегия на ЕС за региона на река 

Дунав в Будапеща. Под надслов "Сигурен, свързан и 

проспериращ Дунавски регион" форумът ще подчертае 

различните предизвикателства, свързани с енергийната 

сигурност, развитието на транспорта, проблемите с 

връзката и възможностите за финансиране.  

 

7-8 Ноември 2017г: Шеста партньорс-

ка среща в Кадиз (Испания) по проект “GreenS - 

Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки 

за иновативна и устойчива институционална промяна” 

   29-30 Ноември 2017г: Партньорска 

среща в Грац (Австрия) по проект “SIMPLA -  Устойчиво 

интегрирано планиране на местни енергийни 

политики" 

 

   

 

 

В рамките на финансирания по Програма „Европа 

за гражданите“ проект SOLIDE (SOLI.D.EUROPA 

SOLIDARIETÀ TRA DONNE IN EUROPA) предстои 

международно участие на българската делегация в 

гр. Газо, Италия в началото на м. Октомври (05-

09.10.2017г.). Участниците, които да представят 

страната ни бяха подбрани чрез попълване на 

анкети, специално изготвени за целите на проекта. 

Българският фотограф Емил Георгиев ще се включи 

в международния фотоконкурс, организиран в 

рамките на проекта, на  тема „Земята, където 

целият живот започва и свършва“. 

Българските участници ще представят видео със 

забележителностите на град Варна и младежкия 

живот в града чрез видео клип, специално 

предоставено от Сдружение „Варна – Европейска 

младежка столица“. 

Целта на проекта е да се обсъди с партньорите по 

проекта и населението Европейската стратегия за 

равенство между жените и мъжете и Доклада за 

равенството от 2015 г. Освен това, проектът цели да 

инициира дебат с останалите партньори от ЕС и 

обмен на опит в областта на равенството от 

социална, културна и образователна гледна точка. 

Партньори по проекта - община Газо и провинция 

Падуа от Италия, община Баскалмас (Унгария), 

гръцката община Агиос, испанската асоциация 

“Xano” и Асоциация на Българските Черноморски 

Общини - са сред по-малко напредналите страни в 

ЕС (източник: Докладът за 2015 г.) за постигането 

на целите на стратегията за периода 2010-2015 г. За 

да се насърчи напредъкът и подобряването в 

държавите-членки с по-малко напредък в ЕС, 

партньорите на SOLIDE ще обменят най-добрите си 

практики и ще се научат да правят по-ефективни 

действия. Ще проведе проучване за местни 

действия за равенство между половете и ще 

проучи как солидарността работи в партньорските 

градове, как се осъществява и дали тя се 

възприема от населението като европейска 

ценност. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОЕФКЕТИВНИ МЕРКИ 

След серията обучения проведени през периода април – юли 2017 г., проект "SIMPLA - Устойчиво интегрирано 

планиране на местни енергийни политики" навлиза в нова фаза на изпълнение на проектните дейности.  

В резултат на присъствените обучения, експерти и специалисти по планиране, градско развитие, енергийна 

ефективност, опазване на околната среда, управление на транспорта и др. получиха компетентна и експертна 

информация, практически съвети и европейски практики и модели по теми свързани с хармонизираното (или 

т.нар. интегрирано) разработване на планове за действие на устойчива енергия /ПДУЕ/ и планове за устойчива 

градска мобилност /ПУГМ/. Участниците споделиха опит и експертиза свързани с изпълнението на мерки в 

българските общини и същевременно получиха практически указания и примери как по-лесно и ефективно да 

планират ресурси, да организират обществени дебати, да търсят начини за финансиране и партньорти, 

следвайки принципите на хоризноталното и вертикалното сътрудничество в местната администрация.   

 

 
 

По време на втората фаза от обучителния процес, общините, които изразиха намерение и готовност, ще получат 

специализирана техническа подрепа при практическото изпълнение на конкретни енерго-ефективни мерки на 

местно ниво, водещи до повишаване на енергийната ефективност, внедряване и използване на възобновяемите 

източници и намаляване изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата. По този начин участващите общини ще 

покажат по-голяма съпричастност и ангажимент в постигането на целите, поставени от Европейската Комисия за 

енергия и климат. 

 

В допълнение, ще бъдат организирани и предложени на общините интерактивни образувателни уебинари с 

участието на опитни експерти по енергийна ефективност, околна среда и транспорт от европейски градове,  

които с ценни съвети да спомогнат за практическото изпълнение на предложените мерки.   

За повече информация относно предстоящите уебинари и как да вземете участие, молим да се свържете с нас 
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ОБЯВЕНИ СА ДВЕ ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО: 

http://www.creativeeurope.bg/kultura/cooperation  

EACEA 32/2017: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество. 

Краен срок за кандидатстване: 18 януари 2018 г., 12.00 ч. централно 

европейско времe. 

EACEA 35/2017: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, 

свързани с Европейската година на културното наследство. Краен 

срок за кандидатстване: 22 ноември 2017 г., 12.00 ч. централно 

европейско времe. 
 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМА УРАБКТ ОБЯВИ ПОКАНА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА 25 МРЕЖИ ЗА ТРАНСФЕР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ.  

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2018 г. 

http://urbact.eu/open-calls-networks   

 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ) ОБЯВЯВА ТРИ НОВИ ПРОЦЕДУРИ  

Процедурите са по приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на 

ОПДУ и са на обща стойност 5 050 000 лв. 

http://www.eufunds.bg/novini/item/17273-5  

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
 
 

 

Европейската Комисия  прие 
работната програма за 2018г. на 

програма  

 
Решението на ЕК определя 24 426 
000 евро за изпълнението на 
програма „Европа за гражданите“ 
за 2018 год.  
ПРИОРИТЕТИ: 
В съответствие с общите цели на 
програмата многогодишните 
приоритети са определени през 
2016г. от ЕК. Те ще са валидни за 
оставащия период от програмата 
до 2020г., за да се осигури на 
заявителите повече време за 
планиране и подготовка на техните 
проекти.  
Направление 1 „Европейска памет 
за миналото“  
1. Отбелязване на ключови 
моменти и отправни точки в най-
новата история на Европа 
2. Гражданско общество и участие 
при тоталитарните режими 
3. Антисемитизъм, ксенофобия, 
хомофобия, антициганизъм и други 
форми на нетолерантност: уроците 
от миналото и тяхната актуалност 
днес 
4. Преход към демокрация и 
присъединяване към Европейския 
съюз 
Направление 2 „Демократична 
ангажираност и гражданско 
участие“ 
http://mc.government.bg/files/4064_
Work_Programme_2018.pdf 

 

 

 

  ЧЕК СТАРТИРА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПРОЕКТ ПО ОП  “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. 

Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на 

процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и 

растеж”. 

16 месечният проект  „Клъстерен подход за подобряване използването 

на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и 

съоръжения“ се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от 

Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  

от Полша. 
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